
 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2020 roku  
 
 

 
…………………………………………………… 

Miejscowość, data  
 

FORMULARZ OFERTOWY: 
 
Imię i nazwisko Wykonawcy:……………………………………………………………….…………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
 
Nr kontaktowy: ………………………………..………………..  adres e-mail: ……………………………….………... 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2020 roku dot. opracowania spójnego dokumentu zawierającego 

przeprowadzoną diagnozę gmin pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych oraz działań niezbędnych do budowy 

i rozwoju produktu turystycznego na obszarze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, poniżej przedstawiam ofertę: 

 netto:   ........................................................................................................... zł 

 słownie netto  ………………………………………...……...........................................  

 podatek VAT  ……….% ........................................................................................... zł 

 słownie VAT:  ………………………………………...……...........................................  

 brutto (z VAT):  ........................................................................................................... zł 

 słownie brutto:  ………………………………………...……........................................... 

 

Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia. 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki  

w nim zawarte. 

2. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. Zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do opracowania dokumentu do dnia 

30.11.2020 r.  

5. Oświadczam/y, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu. 

6. Oświadczam/y, że nie znajduję/znajdujemy się w sytuacji wykluczającej z uczestnictwa w postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Oświadczam/y, że posiadam/my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.   

Poniżej przedstawiam wykaz opracowanych dokumentów wraz z dokumentami potwierdzającymi,                                     

że w/w prace zostały wykonane należycie. 



 

 

8. Oświadczam/y, że dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                                   

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

10. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu                      

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również 

przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). 

 

 

…………………………….…………………………………….. 

czytelny podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lp. 

 
Tytuł opracowanego dokumentu oraz 

jego zakres  
 

Zamawiający 
adres i telefon 

Data  
opracowania 
dokumentu 

1. 
   

2. 
   

3. 
   



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2020 roku  

 
 
 

___________________________________ 

Imię i nazwisko Wykonawcy  

_______________________________________ 

Miejscowość, data 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

adres 

 

 
ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja niżej podpisany (- a)…………………………………………………………………………………wyrażam zgodę na 
przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych, w związku z zapytaniem ofertowym dot. wykonanie 
audytu turystycznego niezbędnego do stworzenia produktu turystycznego Doliny Narwi.   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119), dalej „RODO”, przyjmuję do wiadomości iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, z siedzibą  
w ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, tel./fax 85 6505138, e-mail: sggn@wp.pl. 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: sggn@wp.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji operacji wynikających z przepisów prawa oraz 
szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania, których realizacja wymaga 
przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów 
prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących 
danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych 
osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie 
umożliwiającym realizację ściśle określonego celu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz 
obsługa informatyczna. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji, a pozostałym zakresie do 
wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona. 

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 
Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 
wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może 
być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

 
…………………………….…………………………………….. 

czytelny podpis Wykonawcy  


